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Resumo. Por décadas os meios de locomoção aéreos fazem parte do cotidiano do ser humano. 

Desde a invenção dos compressores axiais e posterior aplicação em turbinas destinadas à grandes 

aeronaves muito se obteve em relação à estudos de dinâmica pneumática. No entanto, muito 

precisa ser estudado em novas áreas, como o promissor uso dos drones para diversas atividades. 

Tais aparatos possuem conjuntos de hélices responsáveis pela propulsão vertical, gerando assim 

zonas de diferentes pressões. Dessa forma, o objetivo do presente estudo é a análise do uso de 

dutos (bocais) para a melhor eficiência dos propulsores através de um levantamento experimental, 

modelagem e simulação. O levantamento experimental permite mensurar a força exercida pelo 

sistema hélice-bocal. Para a construção do sistema experimental algumas peças foram projetadas 

e imprimidas através de uma impressora 3D, incluindo a hélice e dutos em questão. São utilizados 

também na parte mecânica: uma guia linear, perfil de alumínio e um rolamento. Eletronicamente 

tem-se um controlador para motor brushless, um microcontrolador e uma fonte de tensão contínua. 

Por meio de um software de simulação numérica o sistema experimental foi modelado e a força 

de empuxo obtida. Foram comparados os resultados experimentais e simulados possibilitando a 

distinção de comportamento entre os modelos testados, sendo que o uso de dutos mostrou-se pouco 

eficiente para a aplicação desejada. Com tais informações, espera-se que a modelagem e 

construção de drones sejam otimizadas e que novas pesquisas sejam feitas no ramo aeroespacial. 

Palavras-chave. Eficiência, dutos, propulsão, hélice. 

Introdução. A análise comportamental da aerodinâmica é de fundamental importância para o setor 

da aviação. Turbinas de avião são complexos modelos de engenharia que envolvem diversas áreas, 

como: mecânica, aeroespacial, elétrica, eletrônica, materiais, entre outras. Na parte mecânica e 

aeroespacial estão incluídos os estudos dos fluxos de ar responsáveis pela movimentação do 

conjunto aeromóvel. Tais estudos baseiam-se em aerodinâmica, compressão de ar e expansão 

gasosa por queima de combustíveis. Levando-se em consideração tais informações, busca-se 

ampliar a área de aplicação desses estudos para que assim se possa obter modelos mais eficientes. 

Atualmente, a aerodinâmica está associada a muitos meios de locomoção, visto que ela afeta o 

desempenho e o consumo de combustível (1).  

Utilizando as benéfices da aerodinâmica, pode-se tentar melhorar o desempenho de 

veículos impulsionados por hélices, como helicópteros e drones. Para o último, seria de grande 
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 importância estudos relacionados à melhoria de desempenho, principalmente no que diz respeito 

ao tempo de permanência no ar. Há empresas, como a Amazon, que estão utilizando drones para 

a entrega de seus produtos (2), ou seja, com maior desempenho poderia-se realizar mais entregas 

no mesmo período de tempo. Pesquisas prévias, conduzidas por Zhenbo et al. (3), sobre o 

comportamento acústico dos drones relata uma ligeira melhora de empuxo quando a hélice é 

envolvida por um pequeno duto de fibra de carbono. Tal constatação é interessante para pesquisas 

de desempenho aerodinâmico como a que vem sendo realizada. 

Sendo assim, objetiva-se testar a influência de dutos no desempenho de um sistema rotor 

com hélice, isso é, verificar se há aumento na força empuxo capaz de justificar o uso desses 

componentes, uma vez que deve-se considerar o peso extra acrescido no sistema. 

Um protótipo físico, composto por um motor brushless (920kv), uma guia linear e uma 

mola com constante elástica conhecida, é utilizado e seus resultados comparados com os obtidos 

no software Flow Simulation.   

 

Revisão bibliográfica. Para melhor ambientação do assunto, visa-se um embasamento prévio para 

que, durante o procedimento experimental, os dados sejam tratados de maneira adequada. 

Segundo Rodrigues (4) “a aerodinâmica é o estudo do movimento de fluidos gasosos, 

relativo às suas propriedades e características, e às forças que exercem em corpos sólidos neles 

imersos”. De certa forma a aerodinâmica só passou a ganhar sua devida importância industrial com 

o aparecimento de veículos aéreos e terrestres, visto que estes deveriam possuir um atrito reduzido 

em relação ao ar para serem mais rápidos e econômicos. Deve-se salientar que a aerodinâmica está 

também muito relacionada à hidrodinâmica, já que apresentam problemas similares (4). 

A força de sustentação é a maior característica de uma aeronave. Ela define a habilidade 

de vencer o próprio peso e garantir o voo. O perfil aerodinâmico tanto de asas como de hélices são 

superfícies cujo projeto possui a finalidade de se obter reações a partir do escoamento do ar sobre 

seus corpos. Os perfis típicos utilizados na modelagem levam em consideração a espessura da 

hélice/asa (que vai se afunilando até seu ponto final), como também o arqueamento da superfície 

em questão. Tudo isso para a melhor diferença de pressão causada pela incidência de ar e 

consecutivo efeito aerodinâmico (4). 

A aplicação prática da propulsão é definida pelo físico Issac Newton, mais especificamente 

em sua terceira lei, que diz que para cada força atuando sobre um corpo, há uma igual em oposta 

direção (força de reação). Uma hélice produz empuxo de forma similar à uma turbina de avião, 

traçando uma grande quantidade de ar para a parte posterior do mecanismo (5). 

Em relação ao empuxo 𝑇 produzido por uma hélice, ele pode ser obtido através de uma 

função que relaciona o coeficiente de empuxo, a densidade do ar, a taxa de revolução e o diâmetro 

da hélice (6), ficando de acordo com a Eq. 1. O coeficiente de empuxo (𝐶𝑡 por si só é uma função 

da inclinação da hélice, do diâmetro, rpm (rotações por minuto), velocidade de avanço e do formato 

das pás. É comum obter 𝐶𝑡 através de análises gráficas. 
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 𝑇 = 𝐶𝑡 . 𝜌 . 𝑛2 . 𝐷4(unidade - lbf)               (1) 

 

Onde: 

𝜌= densidade do ar (slugs/ft³) 

𝑛= taxa de revolução (rps) 

𝐷= diâmetro (feet)  

𝐶𝑡= coeficiente de empuxo 

 

Outra forma de obtenção do empuxo 𝑇, ou seja, da força de avanço gerada pela hélice, é 

através de uma função baseada na densidade do ar, da área da hélice, e das velocidades da aeronave 

e de saída do ar (7). 

 

𝑇 = 1/2 . 𝜌 . 𝐴 . (𝑉𝑒 2  −  𝑉0 2) (unidade - N)             (2) 

 

Onde:  

𝜌= densidade do ar (Kg/𝑚3 ) 

𝐴= área (𝑚2 ) 

𝑉𝑒= velocidade de saída (𝑚 /𝑠 )  

𝑉0= velocidade da aeronave (𝑚 /𝑠 )  

 

Uma forma de medição de força muito utilizada é a deformação de uma mola. A força 

aplicada sobre um corpo elástico varia linearmente de acordo com a deformação deste corpo. A lei 

de Hooke é usada para representar tal dinâmica (8) e pode ser traduzida através da Eq. 3. 

 

𝐹 = 𝑘 . 𝑥 (unidade - N)                                                                                                                 (3) 

 

A variável 𝑥 é a deformação causada por uma determinada força na mola, medida em 

metros. A variável 𝑘 é a constante elástica da mola. 𝑘 é uma propriedade intrínseca da mola, ou 

seja, é um valor fixo que depende das características construtivas dela. Para uma força com unidade 

em N (Newtons) 𝑘 deve ser especificada com a unidade Kg/𝑠2 . Quanto maior o valor de 𝑘 mais 

rígida é a mola, portanto, maior é a força necessária para deformá-la em uma determinada medida 

𝑥 (8). 
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 Métodos experimentais. A análise de desempenho dos conjuntos hélice-dutos foi realizada com 

base em um equipamento desenvolvido para tal finalidade. Esse equipamento é dotado de um 

sistema hélice-duto que desliza por um eixo linear de baixo atrito (através da força de empuxo 

gerada) e uma mola que, através de sua deformação, possibilita a medição da força. Hélice, dutos 

e demais componentes plásticos foram modelados em software e confeccionados em uma 

impressora 3D. Os dutos modelados podem ser observados nas Figs. 1 e 2, enquanto a hélice, nas 

Figs. 3 e 4. 

 

Figura 1. Visão superior, lateral e panorâmica do duto 1. 

 

 

Figura 2. Visão superior, lateral e panorâmica do duto 2. 

 

Figura 3. Modelagem da hélice por múltiplos planos de esboço. 



 

    

219 
 

TAS Journal, vol. 3, n. 3, p. 215-228 
ISSN 2595-1521  

SETEMBRO 2019 
 maycon.klann@gmail.com 

  

 

Figura 4. Hélice acabada, após comandos de loft e revolução. 

 

 Através do laboratório de física da Universidade Federal de Santa Catarina se obteve a 

constante elástica da mola destinada ao experimento. Utilizando-se um kit sensorial fabricado pela 

empresa Pasco, mediu-se a deformação da mola para os pesos de 0, 20, 40, 60 e 80 gramas. Os 

resultados de cada medição foram extraídos e expostos graficamente (Fig 6). 

 

 

Figura 5. Dispositivo empregado na medição da constante elástica da mola 
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Figura 6. Dados extraídos do experimento voltados à obtenção da constante elástica. 

 

 Linearizando-se os pontos do gráfico, obteve-se uma reta cuja inclinação indica a constante 

elástica da mola. Deve-se observar as unidades de medida em questão, peso em gramas e 

deformação em milímetros. A inclinação da reta e, consecutivamente, a constante elástica da mola 

foram obtidas automaticamente após o comando de linearização utilizado no software SciDavis, 

sendo 0.19345 mm/g. Contudo, devido a linearização obtida não passar pelo ponto (0,0) há um 

coeficiente linear de 0,45 atrelado à reta. A equação final que representa a força exercida sobre a 

mola está de acordo com a Eq. 4. 

 

𝐹 = (𝑥 − 0.45)/0.19345 (unidade de força em gramas)                                                            (4) 

 

 

 Os pesos dos dutos foram medidos após sua impressão 3D e são de 65 g para o duto 1 e de 

64 g para o duto 2. 

 

Resultados e discussão. Utilizando-se as mesmas condições de tensão sobre o motor, obteve-se 

um determinado empuxo que impulsionou o sistema em direção à mola, pressionando-a. As 

deformações na mola foram mensuradas com um paquímetro e aplicadas na Eq. 4. Além do método 

experimental, utilizou-se simulações computacionais (software Flow Simulation) para 

comparação com o método anterior. Os resultados obtidos foram transpostos para a tabela 1 (valor 

da gravidade considerado como: 9,80665 (9)). 
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 Tabela 1. Comparação de resultados entre métodos experimental e computacional. 

8,4 V Distância 

medida 

(mm) 

Força/empuxo 

experimental 

(g) 

Força/empuxo 

simulada (N) 

Força/empuxo 

simulada (g) 

Erro 

experimental 

% 

Somente 

hélice 

19,7 99,509 0,890 90,755 9,65 

Duto 1 12,4 61,773 0,546 55,677 10,95 

Duto 2 18,5 93,306 0,934 95,241 2,03 

 

 De acordo com a tabela 1, pode-se observar um erro experimental pequeno para os modelos 

testados. Grande parte desse erro se deve à contribuição do coeficiente linear na função da força 

exercida sobre a mola e também a outros fatores difíceis de serem mensurados como o atrito nas 

guias lineares. Contudo, o erro obtido pode ser considerado satisfatório. O experimento está 

ilustrado nas imagens a seguir (parte prática - Figs. 7 à 9, parte simulatória - Figs. 10 à 16). 

 

 

Figura 7. Dispositivo de medição de empuxo sem duto. 

 

 Na Fig. 7 a mola posicionada na extremidade da base esquerda é pressionada assim que a 

hélice é acionada. A distância de deformação da mola é mensurada e aplicada aos cálculos. 
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Figura 8. Dispositivo de medição de empuxo com duto 1. 

 

Figura 9. Dispositivo de medição de empuxo com duto 2. 
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Figura 10. Simulação da hélice sem a presença de dutos. 

 Após os cálculos realizados pelo software Flow Simulation, há a possibilidade de observar 

as diferentes zonas de velocidade do vento em diversos perfis do experimento. Na legenda logo ao 

lado da simulação na Fig. 10 há o indicativo do comportamento da velocidade para um corte 

paralelo à área simulada. 

 

Figura 11..Visão espacial da hélice sem a presença de dutos antes da simulação. 
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 Através da Fig. 11 e Fig. 7, percebe-se que os modelos físicos experimentais e por 

simulação ficaram semelhantes, dando assim mais confiabilidade à comparação numérica. O 

cilindro que envolve a hélice na  Fig. 11 é um invólucro responsável por designar a área de atuação 

dela. Para determinar-se a força empuxo, foi criada uma Global Goal no software, que indica a 

força resultante vertical de todos os componentes da montagem. A velocidade de rotação da hélice 

é escolhida de acordo com a tensão aplicada experimentalmente no motor (8.4 volts), já que existe 

uma relação direta entre tais grandezas (motor de 920 KV). 

 

 

Figura 12. Hélice sem a presença de dutos após a simulação. 

 

Simulando-se o sistema da Fig. 11 há as linhas de movimentação do ar de acordo com a 

dinâmica do processo (Fig.12). Pode-se observar com detalhes todos os caminhos tomados pelo ar 

desde a entrada até a saída pela parte inferior da hélice, cujo trajeto possui formato ruidoso e, 

consequentemente, turbulento. 

 

Figura 13.Visão espacial da hélice com a presença do duto 1 antes da simulação. 
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 Insere-se o duto 1 na simulação, envolvendo-se a hélice e a região de rotação (rotating 

region) definida anteriormente. Cabe observar que nessa simulação, a Global Goal levará em conta 

o duto para o cálculo da força empuxo resultante, já que ele está grudado ao sistema. Desse modo, 

a força resultante será dada pela soma da força na hélice e da força que incide na estrutura do duto. 

 

Figura 14. Hélice com a presença do duto 1 após a simulação. 

 

 Com a presença do duto 1, observa-se que, o movimento do ar continua turbulento, 

formando-se um redemoinho logo acima da hélice. O impacto desse movimento de ar rotacional 

será comentado posteriormente. 

 

 

Figura 15..Visão espacial da hélice com a presença do duto 2 antes da simulação. 
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  Nas mesma condições anteriores, simulou-se o conjunto hélice-duto 2. Novamente, a força 

empuxo final será determinada pela força resultante na hélice somada a força resultante no duto. 

O comportamento aerodinâmico pode ser visualizado na Fig. 16, indicando menor incidência de 

perturbações no ar. 

 

Figura 16. Hélice com a presença do duto 2 após a simulação. 

 

 Com relação à turbulência, foi criada uma Global Goal para retornar sua intensidade total 

na simulação, cujos valores foram: 

Somente hélice: 27,41%  |  Duto 1: 48,36%  |  Duto 2: 11,39% 

 Nota-se que o afunilamento designado para o duto 1, no qual há a formação de um 

redemoinho na sua entrada, aumentou muito a turbulência e consequentemente os resultados 

referentes à força não foram satisfatórios (Tab. 1). Esse fato foi observado também na prática 

física, onde percebeu-se um fluxo de ar oposto à superfície da hélice, diminuindo a força total 

resultante. Tal dinâmica ocorre devido ao desenho do duto 1, em que a parede curva é responsável 

por jogar parte do fluido absorvido para a mesma direção de sua entrada. 

 Experimentalmente, esperava-se que os resultados de força para a Tab. 1 fossem mais 

satisfatórios em relação à comparação da hélice sem duto e hélice com duto 2. Imaginava-se que 

os resultados experimentais convergissem para os simulatórios, porém não foi o obtido. Na 

simulação, a turbulência gerada pela hélice sem duto foi maior do que a gerada pela hélice com o 

duto 2, o que justificaria os resultados serem melhores para a última. Na prática foi possível 

observar, também, que a hélice sem duto comportou-se de forma mais turbulenta, gerando 

vibrações no protótipo, o que não ocorreu com o teste do duto 2.  Um fator que não levou-se em 

conta no software Flow Simulation foi o próprio peso do duto 2 sobre a guia linear, imperfeições 

presentes na estrutura e as ranhuras resultantes da impressão 3D. Com relação a esta última, supõe-

se na simulação que a superfície dos dutos seja lisa, o que não acontece na realidade, podendo 

ocasionar efeitos aerodinâmicos indesejados. 
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Conclusão. Em vista dos resultados obtidos, conclui-se que o duto 1 não é adequado para aumento 

do empuxo do sistema. Já quanto ao duto 2, apesar de apresentar resultado inferior na prática física, 

acredita-se que foi devido às imperfeições presentes no protótipo, sendo assim, com a eliminação 

desses erros, seu ganho deveria ser semelhante ao obtido na simulação (5 gramas). No entanto, 

para que um sistema com duto seja realmente viável, a força extra gerada deveria ser capaz de 

compensar o peso do próprio duto e ainda acrescentar uma parcela responsável pelo aumento do 

desempenho, o que não foi possível alcançar nesse experimento. Caso obtenha-se esse ganho 

através de materiais mais leves e aerodinâmicas mais efetivas, o uso do duto seria viável.  

 Sendo assim, para pesquisas futuras, descarta-se o modelo do duto 1 e propõem-se análise 

mais detalhada do duto 2, melhorando-se seu desenho, peso e aerodinâmica a fim de alcançar a 

eficiência almejada. Também poderão ser realizados ajustes no formato da hélice, testando-se o 

impacto dos dutos em hélices com lâminas de maior comprimento. 

 Por fim, ressalta-se a colaboração do software Flow Simulation para análise da dinâmica 

do fluido e das forças geradas, o que possibilita análises virtuais dos ganhos de eficiência antes de 

se montar um protótipo físico para o mesmo objetivo. 
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